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MEDIAN LUKIODIPLOMITEHTÄVÄT LUKUVUODELLE 2021–2022 
 

1. MEDIA, INFORMAATIOVAIKUTTAMINEN JA VALTA 

Tarkastele median muuttunutta roolia tiedon välittäjänä ja lähteenä sekä vallankäyttäjänä ja vaikut-
tajana. 
 

2. MEIDÄN KOULU 
 
Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 150 vuotta Suomen ensimmäisen merkittävän naisarkkitehdin, Wivi 
Lönnin (1872–1966) syntymästä. Wivi Lönn tunnetaan erityisesti koulurakennusten arkkitehtina (ar-
kistoista löytyy 30 koulunsuunnitelmat). Lönnin tuotantoon sisältyy monia muitakin rakennuksia, 
mm. Tallinnan Estonia-teatteri. 
 
Vuonna 1906 perustetun Taidetta kouluille -yhdistyksen tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden hyvin-
vointia kauniiden koulurakennusten ja kouluihin sijoitetun taiteen avulla. Yhdistyksen aloitteesta 
suunniteltiin 60 koulurakennusta. Lönn toteutti yhdistyksen taidekasvatuksellisia periaatteita ja 
suunnitteli koulurakennuksia, joiden tavoitteena oli koko kouluyhteisön hyvinvointi. 
 
Lönnin arkkitehtuurissa oli tärkeintä rakennuksen toiminnallisuus: suunnittelu lähti liikkeelle sisäti-
loista, jonka jälkeen syntyi ulkokuori. Lönn suunnitteli vaihtoehtoja käytävien varsille sijoitetuille 
koululuokille vapaammilla pohjaratkaisuilla. Toinen perusperiaate hänelle oli kestävyys. Kolmas klas-
sisen rakennustaiteen kriteeri Lönnin töissä oli kauneus. 
 
Wivi Lönnin esittely Kansallisbiografiassa: https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/hen-
kilo/3438 
 

Tehtävä 

A) Suunnittele ja toteuta tuote, teos tai tapahtuma tulevaisuuden kouluympäristöön. 
 
Hyödynnä projektissa Wivi Lönnin kolmea perusperiaatetta: toiminnallisuutta, kestävyyttä ja kau-
neutta. Projektissa voi olla mukana eri lukiodiplomeja suorittavia opiskelijoita. 
 

Otsikoi teoksesi. 
 
Tehtävän voi toteuttaa yksin tai yhdessä. 
 

B) Suunnittele ja toteuta lukioonne uusi juhla tai uudista perinteinen koulujuhla. Voit myös suunni-
tella juhlan osatekijän, kuten tarjoilun, konserttiohjelman ja/tai mediaprojektin. 
 
Virittäydy tehtävään aistimalla yhteistä koulurakennustanne. Muistele esimerkiksi V. A. Koskennie-
men Koulutie-runon (1924) inspiroimana oman nykyisen lukiosi rakennukseen liittyviä muistoja ja 
tunnelmia ja/tai kouluyhteisösi erilaisia riittejä ja juhlia. Hyödynnä projektissa Wivi Lönnin kolmea 
perusperiaatetta: toiminnallisuutta, kestävyyttä ja kauneutta.  
 

Otsikoi teoksesi. 
 
Tehtävän voi toteuttaa yksin tai yhdessä.  

https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3438
https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3438
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Projektissa suoritettavassa lukiodiplomissa noudatetaan Opetushallituksen antamia kyseisen lu-
kiodiplomin ohjeita. 
 
V. A. Koskenniemi (1885–1962): Koulutie, ensimmäisen kerran ilmestynyt kokoelmassa Uusia runoja (1924). 
Saatavilla esimerkiksi: https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=9604 

 

3. VAPAASTI VALITTAVA MEDIAN LUKIODIPLOMIN AIHE  
 

Kaikkiin tehtävävaihtoehtoihin kuuluva kirjallinen osio  

• Pohdi omaa työtäsi ja sen suhdetta mediamaailmaan  

• Mieti työsi lähtökohtia ja esikuvia, niiden ilmenemistä työssäsi ja päämäärissäsi  

• Käsittele lukiodiplomityösi aihepiiriä itsellesi tärkeistä näkökulmista  

• Pohdi omaa työtäsi ja tekemiäsi ratkaisuja laajempaa kontekstia vasten  

• Tee itsearviointi työskentelystäsi ja lopputuloksestasi  

• Esseessä tulee ilmetä, että hallitset käsittelemäsi aiheen ja alueen peruskäsitteet  

• Osoita tietämyksesi käsittelemästäsi mediasta  

• Tarkastele itseäsi median tuottajana ja vastaanottajana  

• Muista perustella esittämäsi mielipiteet  

• Voit käyttää oppimispäiväkirjaasi tietolähteenä.  
 

Kirjoita esseemuodossa ja otsikoi itse. Halutessasi voit liittää kuvamateriaalia yms. esseeseen. Käytä 
apunasi muun muassa oppimispäiväkirjaasi, kuvallista ja kirjallista materiaalia, painettuja, painamat-
tomia ja sähköisiä lähteitä. Liitä esseesi loppuun lähdeluettelo, joka sisältää tiedot kaikista käyttä-
mistäsi lähteistä. 

https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=9604

